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Zásady používání souborů cookie 

Co jsou soubory cookie 

Abychom zlepšili služby, které Vám poskytujeme, využívají naše stránky soubory cookie. Jde o malé 

soubory, ukládající informace o internetových aktivitách uživatelů. Osobu uživatele však nelze na základě 

těchto informací identifikovat. Soubory cookie pomáhají mimo jiné: 

● ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit Váš nákup bez obtíží; 

● při zapamatování Vašich přihlašovacích údajů, takže je nemusíte zadávat pokaždé znovu; 

● při zjišťování toho, které stránky a funkce jsou nejpoužívanější; abychom mohli přizpůsobit naši 

nabídku Vašim požadavkům co nejlépe; 

● zjistit, které reklamy jsou prohlížené nejčastěji, čímž se zamezí zobrazování stále stejné reklamy, 

případně reklamy na zboží, o které nemá uživatel zájem. 

Další obecné informace o souborech cookie naleznete zde. 

Jaké soubory cookie používáme 

Námi užívané soubory cookie lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy – krátkodobé, 

tzv. „session cookie“, které zůstávají ve Vašem prohlížeči uloženy pouze dočasně, než prohlížeč zavřete, a 

dlouhodobé, tzv. „persistent cookie“, které zde zůstávají uloženy i poté, pokud je ručně neodstraníte. Doba 

uložení souborů cookie ve Vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a Vašeho prohlížeče. 

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, je lze rozdělit na: 

● konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů; 

● trackingové (sledovací), které podporují funkci konverzních cookie; 

● remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správné zacílení; 

● analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu přes pochopení toho, jak 

jej uživatelé používají; 

● esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu. 

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a 

mohou přímo podporovat naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Za účelem uzpůsobení 

zobrazení reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách mohou být informace o 

produktech kupovaných na našich stránkách zobrazeny reklamní agenturou. Ani podle těchto údajů Vás 

nelze identifikovat. 

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie: 

 

http://www.bunzlcs.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
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Vydavatel/ Název cookies Typ Trvanlivost 

   

Google Analytics 
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc) 

Analytical, Tracking persistent 

6 měsíců 

persistent 

6 měsíců 

persistent 

persistent 

session 

Cookie_notice_accepted Essential může se lišit 

wordpress_logged_in_ Essential může se lišit 

wordpress_sec_ Essential může se lišit 

wp-settings Essential může se lišit 

Jak odmítnout používání souborů cookie 

Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky ve výchozím nastavení. Jejich používání 

lze pomocí Vašeho internetového prohlížeče odmítnout, nebo omezit na užívání pouze vybraných souborů 

cookie. 

Informace o prohlížečích a způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících 

webových stránkách: 

Chrome 

Firefox  

Internet Explorer 

Android 

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je k dispozici také na 

stránce http://www.youronlinechoices.com/cz/. 

    

http://www.bunzlcs.cz/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
http://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies
http://support.microsoft.com/kb/283185/cs
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?visit_id=1-636270856459123937-2696746637&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
http://www.youronlinechoices.com/cz/

